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सुसन मककनी स्स्टर्व्डज 
जन्म 1847 –  मतृ्यू 1918 

मु ांची काळजी घेणारी डॉक्टर 

न्यूयॉकज  श्राती  ब्रकूल न उपनगरात माचज 
1847 मध्ये स्स्मथ कुटंुबीय आनदं साजरा 
करण्यासाठी एकत्र आ े. लसल्वेनस आणण अॅन 
स्स्मथ या दापंत्याघरी सातर्वया अपत्याचा जन्म 
झा ा ्ोता. ्े अपत्य एक गोंडस म ुगी ्ोती. ततचे 
नाव ्ोत े– ससुन माररया स्स्मथ. 

ससुन मोठी झाल्यावर का्ी  क्षणीय कामचगरी 
करणार ्ोती. सपंणूज न्ययूॉकज  राज्यात ती म ुाचंी 
पह् ी कृष्णवणीय डॉक्टर बनणार ्ोती.  

ससूनने डॉक्टर बनण्याचा तनणजय कधी घेत ा, 
्े कुणा ा्ी ठाऊक ना्ी. का्ी  ोकाचं्या मत,े 
एकदा ततची भाची आजारी पड ी.  



ससुनने ततची खूप काळजी घेत ी. पण 
आजार बळावनू ततचा मतृ्य ूझा ा. तरे्व्ाच 
ससुनने आपल्या कुटंुबबयांना म््ट े, “म ा 
डॉक्टर बनायचंय.” 

त्या काळात खूप कमी स्िया डॉक्टर 
बनत असत. कृष्णवणीय डॉक्टर स्िया तर 
नगण्यच ्ोत्या. सपंणूज अमेररकेत फक्त दोन 
कृष्णवणीय स्िया डॉक्टर ्ोत्या. स्िया 
डॉक्टर बन ूशकत ना्ीत, असेच त्या 
काळाती  परुुष मानत. पण ससुनने ठामपणे 
साचंगत ,े “मी डॉक्टर बननू दाखवेन.” 

1867 सा ी 20 वषाांची असताना 
ससुनने न्ययूॉकज  श्राती  मह् ा मेडडक  
कॉ ेजमध्ये प्रवेश घेत ा. त्या कॉ ेजात 
्ोलमओपॅथी लशकवत असत. या पितीती  
उपचारामंध्ये, रुगटण ज्या जंतुमंळेु आजारी 
पडतो त्याच जंतुचंा समावेश अस े े औषध 
रुगटणा ा देतात.   

1825 सा ी ्ोलमओपॅथी उपचार पिती 
इंगट डंमधून अमेररकेत आ ी. उपचाराची ्ी 
पित खूप वेगळी असल्यामळेु  ोकाचंा 
ततच्यावर द्धवश्वास नर्व्ता. पण ससुन ा 
्ोलमओपॅथी पितीचे आकषजण वाट े.  

एक हदवस सुसनची भाची खूप जास्त आजारी पड ी. 



1870 सा ी न्यूयॉकज च्या मह् ा मेडडक  कॉ ेज 
आणण ्ॉस्पीट मध्ये द्धवद्याथी चचरफाड लशकत 

असताना 

1890 सा ी फुल्टन स्रीट ्ा बू्रकल नचा सवाजत र्वयस्त भाग 
्ोता. ततथे डॉक्टर सुसनने आप ा पह् ा दवाखाना उघड ा.  

मेडडक  कॉ ेजमध्ये लशकणारी ससुन ्ी 
पह् ी कृष्णवणीय िी ्ोती. ती अत्यंत 
बदु्धिमान ्ोती. ती जीवशाि, रसायनशाि ्े 
द्धवषय लशक ी. शरीराचे द्धवद्धवध भाग कसे काम 
करतात, ्ेदेखी  ती लशक ी. ततने वनस्पतीचंा्ी 
अभ्यास के ा आणण आजाराचं्या उपचारासंाठी 
त्याचंा उपयोग कसा करायचा, ्े लशकून घेत े.   

इतर द्धवद्याथी झोप े े असत तरे्व्ा ससुन 
अभ्यास करत बसे. ्ॉस्पीट मध्ये ती ककत्येक 
तास रोगटयाचंी शशु्रुषा करण्याचा अनभुव घेत 
अस.े   

23 माचज 1870 रोजी ससुन ा डॉक्टरची 
पदवी लमळा ी. न्ययूॉकज  राज्यात डॉक्टर बन े ी 
ती पह् ीच तर सपंणूज अमेररकेत ततसरी 
कृष्णवणीय िी ्ोती.  

डॉक्टर बनल्यावर ततने ब्रकूल न येथे घरीच 
दवाखाना उघड ा. सरुुवाती ा ततच्याकड ेखूप 
कमी रुगटण येत.  ोकानंा ततच्याबद्द  द्धवश्वास 
वाटत नस.े पण ज्या रुगटणावंर ततने उपचार के ा 
त्यांनी आपल्या लमत्राकंड ेतसेच नात गाकंड े
डॉक्टर ससुन स्स्मथचे कौतकु के े. मग डॉक्टर 
ससुनची ककती पसरू  ाग ी. ्ळू्ळू ततचा 
र्वयवसाय वाढत गे ा.   

 वकरच डॉक्टर ससुन स्स्मथने मॅन्ॅटन 
उपनगरात्ी एक दवाखाना सरुू के ा. ती गोरे 
आणण कृष्णवणीय अशा दोन््ी रुगटणावंर उपचार 
करत असे.   



डॉक्टर ससुनने गरीब-श्रीमतं अशा सवाांवर 
उपचार के ा. ततच्या सेवाभावी कायाजची दख  
वतृ्तपत्रानंी घेत ी.  वकरच ती प्रलसि झा ी. 

12 जु  ै1871 रोजी ससुनने रेर्व्रंड 
द्धवल्यम जी. मककनीशी  गटन के े. त्यानंा दोन 
म ेु झा ी – द्धवल्यम आणण अॅना. 

ददैुवाने 1890 सा ी डॉक्टर ससुनच्या 
पतीचे एका आजारात तनधन झा े. तीन 
वषाांनतंर ससुनने रेर्व्रंड चथऑकफ स गल्ड 
स्स्टर्व्डजशी  गटन के े. रेर्व्रंड चथऑकफ स 
अमेररकेच्या पचंद्धवसार्वया गौरेतर पायदळ 
सनै्याचे धमोपदेशक ्ोत.े या पायदळाती  
सतैनकांना बफे ो सतैनक म््णत. डॉक्टर ससुन 
आपल्या पतीसोबत वेगवेगळ्या ककल्ल्याचंा 
दौरा करत असे. ती तथेी  कृष्णवणीय 
सतैनकावंर उपचार करत असे.   

आपल्या कारककदीॅत ससुनने आजारी 
रुगटणाचंी खूप काळजी घेत ी. ततने सामान्य 
 ोकासंाठी आरोगटय, पौद्धिक आ्ार आणण 
औषधे यादं्धवषयावंर भाषणे हद ी. ती ने्मी 
स्ियाचं्या ्क्कादं्धवषयी आणण द्धवशषे करून 
कृष्णवणीय स्ियाचं्या उत्कषाजबद्द  बो त असे.  

1881 सा ी ससुनने स्िया आणण म ुासंाठी 
एका ्ॉस्स्पट ची स्थापना करण्यात मदत के ी. 
ब्रकूल नमधी  गौरेतराचं्या विृाश्रमाती  विृाचंी 
काळजी ततने घेत ी. ती न्यूयॉकज मधी  मह् ा 
मेडडक  कॉ ेजमध्ये लशकवत असे. ती न्यूयॉकज  
्ोलमओपॅचथक मेडडक  सोसायटीची सदस्य ्ोती.    

या समद्धपजत डॉक्टरचे तनधन 7 माचज 1918 
रोजी झा .े त्यावेळी ती 71 वषाांची ्ोती. 25 

सप्टेंबर 1974 रोजी ब्रकूल नमधी  एका शाळे ा 
ततचे नाव देऊन ततचा सन्मान करण्यात आ ा. 
नंतर का्ी कृष्णवणीय मह् ा डॉक्टरानंी लमळून 
ससुन स्स्मथ मककनी मेडडक  सोसायटीची 
स्थापना के ी.     

डॉक्टर सुसनने बफे ो सैतनकानंा वैद्यकीय सोयी 
उप ब्ध करून हदल्या.  



 जॉजज वॉलशगंटटन कार्व ज्र 

जन्म 1864 –  मतृ्यु 1943 

 जगप्रलसि कृषी संशोधक 

1864 सा ी एका गदज ह्वाळ्या रात्री 
लमसरूी राज्याती  डायमडं क्रीक भागात गोऱ्या 
गुडंाचंी एक टोळी बळजबरीने एका ग ुामाच्या 
झोपडीत लशर ी. ्े गुडं ग ुामावंर धाड टाकून 
त्यांना पळवत आणण वगेवेगळ्या राज्यामंध्ये 
नेऊन द्धवकत. त्यांनी एक छोटे बाळ जॉजज 
आणण त्याची आई मरेी कार्व ज्र यानंा ताब्यात 
घेत े.   

“कृपा करून माझ्या म ुा ा इजा करू 
नका!” मेरीने त्यांना द्धवनवण्या केल्या. ततने 
आपल्या आजारी बाळा ा छातीशी कवटाळ े. 
गुडंानंी मेरीच्या आक्रोशाची पवाज के ी ना्ी. 
मेरी आणण जॉजज ा पकडून त ेकाळोखात 
गपुचुप तनघनू गे े.  



तरुण जॉजज आप ा ब्ुतके वेळ बागेत 
रोपटयाचंी तनगराणी करण्यात घा वत असे. 

मेरी, जॉजज आणण जॉजजचा मोठा भाऊ 
स्जम ्े मोझेस कार्व ज्र या गोऱ्या मा काच े
ग ुाम ्ोत.े मोझसेने मेरी आणण जॉजज ा 
शोधण्यासाठी एका माणसा ा धाड े. 
त्या ा फक्त आजारी जॉजज सापड ा. 
त्यानतंर जॉजज आणण स्जमने कधी्ी 
आपल्या आईचे तोंड पाह्  ेना्ी. मोझसे 
आणण त्याची पत्नी ससुन यानंीच या दोन 
म ुानंा मोठे के े.  

जॉजज मोठा ्ोत गे ा तसतसा 
स्जज्ञास ूबनत गे ा. तरुण जॉजज आप ा 
ब्ुतके वेळ घराबा्ेर बागेत झाडाचंी 
तनगराणी करण्यात घा वत असे. फु ानंा 
त्याचंे रंग कसे लमळतात? रोपटी कशी 
वाढतात? असे प्रश्न त्या ा पडत. आपल्या 
स्जज्ञास ूवतृ्तीमळेुच जॉजज नतंर एक 
जगप्रलसि कृषी सशंोधक बन ा.   

जॉजज बा पणापासनू खूप ्ुशार ्ोता. 
तो बागेत अनेक प्रकारची रोपटी उगवत 
अस.े मरणासन्न रोपटयामंध्ये तो पनु््ा 
जीव ओतत अस.े “जॉजजच्या ्ातात 
का्ीतरी जाद ूआ्े!”  ोक म््णत. त े
जॉजज ा “रोपटयाचंा डॉक्टर” म््णत.  



लसम्पसन कॉ ेजमध्ये तरुण ्ेनरी ए. वॉ ेस, जॉजज 
वॉलशगंटटन कार्व ज्रसोबत कफराय ा जात असे आणण 
रोपटी तसेच फु ाबंाबत ज्ञान लमळवत असे. नंतर 
वॉ ेस अमेररकेच्या कृषी द्धवभागाचा सचचव बन ा.   

जॉजज 12 वषाांचा झा ा तरे्व्ा शाळेत 
जाण्यासाठी त्या ा घर सोडावे  ाग े. 1865 
सा ी ग ुामचगरी प्रथा बदं झा ी ्ोती. पण 
तरी्ी बऱ्याच शाळा कृष्णवणीय म ुानंा शाळेत 
प्रवेश देत नसत. कृष्णवणीय शाळेत 
लशकण्यासाठी जॉजज ा कॅन्सस श्रात जावे 
 ाग .े तथेे का्ी दयाळू कुटंुबांनी त्याच्या 
रा्ाण्याची सोय के ी. त्याबदल्यात तो त्याचं्या 
घरामंध्ये धुणी-भाडंी करत असे.     

1866 सा ी, वयाच्या बावीसार्वया वषी, 
जॉजजने तथेी  लमनीयापोल स ्ायस्कू मधून 
पदवी लमळव ी. पढुच्याच वषी त्या ा आयोवा 
राज्याच्या इंडडयनो ा श्राती  लसम्पसन 
कॉ ेजमध्ये प्रवेश लमळा ा. ततथे त्याने क ा 
शाखचेे लशक्षण घेत े. पण त्या ा खरंतर 
रोपटयाचं्या अभ्यासात रस ्ोता. मग 1891 
सा ी जॉजजने आयोवाच्या कृषी कॉ ेजात प्रवेश 
घेत ा. ततथे त्याने रोपटी आणण शतेीद्धवषयक 
अभ्यास के ा. 1894 सा ी जॉजजने या द्धवषयांत 
पदवी प्राप्त के ी.  वकरच तो त्याच कॉ ेजात 
लशक्षक बन ा.  

का्ी काळ जॉजजने ततथे लशकव े आणण 
तथेी  ्ररतगृ् ाची काळजी घेत ी. तो 
रोपटयांवर प्रयोग करत अस.े रोपटयांना 
्ोणाऱ्या का्ी रोगराईंवर त्याने उपाय्ी शोध े.   



 प्राध्यापक जॉजज कार्व ज्र यानंी शेतकऱ्याचं्या 
जलमनीचा दजाज सुधारण्यास मदत के ी. 

तथेी  प्रततद्धित वॉ ेस कुटंुबाने जॉजज ा खूप 
मदत के ी. एक हदवस जॉजज ा अ ाबामा 
राज्याती  टस्केजी कॉ ेजचे प्रमखु बकुर टी. 
वॉलशगंटटन याचंे पत्र आ े. या कॉ जात केवळ 
कृष्णवणीय द्धवद्याथीच लशकत असत.  

“तमु््ी आमच्या कॉ ेजात लशकवण्यासाठी या  
का?” बकुर टी. वॉलशगंटटनने पत्रात द्धवचार  े्ोत.े 
जॉजजने आनदंाने त्याचं्या तनमतं्रणाचा स्वीकार के ा. 
1896 सा ी तो ततथे प्राध्यापक पदावर रुजू झा ा.   

टस्केजीच्या पररसरात तरे्व्ा फक्त कापसाची 
शते ेहदसत. वषाजनवुष ेफक्त कापसू द्धपकवल्याने 
तथेी  जमीन नापीक झा ी ्ोती. शतेकऱ्यानंा 
कापसू उगवणे खूप कठीण झा े ्ोत.े जो कापसू 
उगवत असे तो ककड-ेअळ्या खाऊन टाकत. 
कापसाद्धवना शतेकरी उदरतनवाज्  करू शकत नर्व्त.े      

जॉजज त्याचं्या मदती ा धावनू आ ा. त्याने 
आपल्या द्धवद्यार्थयाांना तसेच शतेकऱ्यानंा्ी जलमनीचा 
कस सधुारण्याचे ततं्र लशकव े.  

“आपण मातीत शेंगदाणे पेर े पाह्जेत. 
शगेदाणे आरोगटयासाठी फायदेशीर असतात आणण त े
सवाांना खाय ा्ी आवडतात,” जॉजजने त्यानंा सल् ा 
हद ा.  

जॉजजच्या सल्ल्यानसुार शतेकऱ्यानंी 
शेंगदाणे पेर  ेआणण त्याचं्या जलमनीचा दजाज 
सधुार ा. त्यानंा शेंगदाण्याचे भरघोस पीक 
लमळा .े  वकरच त्याचं्या शतेामंध्ये 
शगेदाण्याचंा मोठा ढीग  ाग ा.   

“आता एवढ्या शेंगदाण्याचंे काय करायचे?” 
शतेकऱ्यानंा प्रश्न पड ा.   

याचे नेमके उत्तर जॉजज ा्ी माह्त नर्व्त.े 
त्याने शेंगदाण्यावंर का्ी प्रयोग के े. 
शेंगदाण्यापासनू अनेक उपयोगी खाद्यपदाथज बन ू
शकतात, ्े त्या ा जाणव े.  



जॉजजने शेंगदाण्यापासनू त े, साबण, 
 ोणी यासंारखे 300 पेक्षा जास्त वेगवेगळे 
खाद्यपदाथज बनव े.  

प्राध्यापक कार्व ज्रच्या शोधाने दक्षक्षण 
अमेररकेच्या शतेीर्वयवसायात क्रातंी झा ी. 
अमेररकन कााँग्रेसने त्यांना आपल्या शोधावर 
र्वयाख्यान देण्यासाठी बो ाव े.  

प्राध्यापक कार्व ज्र यानंी अन्य द्धपकावंर्ी 
सशंोधन के े. त्यानंी रताळ्यापासनू पीठ, 
स्टाचज, रबर यासंारखे 118 वेगवेगळे 
खाद्यपदाथज बनव े. त्याचं्या शोधामंळेु दक्षक्षण 
अमेररकेत रताळे ्े पीक सवाजचधक प्रमाणात 
घेत े जाऊ  ाग .े   

 वकरच सगळ्या वतृ्तपत्रानंी जॉजजच्या 
शोधाचंे वतृ्त छाप े. अनेक कॉ ेजानंी त्यानंा 
र्वयाख्याने देण्यासाठी बो ाव े.   

 

जॉजज वॉलशगंटटन कार्व ज्र यानंी 
शेंगदाण्यापंासनू बनव े े का्ी खाद्यपदाथज 
इंस्टंट कॉफी, पीठ, रंग, स्र्व्नेगर,  ोणी, 
औषध, शापं,ू खाद्यत े, दाढीचा साबण, 
कोको, दधू, साबण, स्गट सरीन, शाई.  

डॉक्टर कार्व ज्र यानंी शेंगदाण्याची शेती 
करून जलमनीच ेआरोगटय सुधार े.  

 ोक प्राध्यापक कार्व ज्र 
याचं्या शोधकायाजसाठी पसैे 
पाठव ू ाग े. ्ेनरी फोडज 
(मोटारगाडी तनमाजता) आणण 
थॉमस एडडसन (प्रलसि 
सशंोधक) यानंी त्यानंा 
त्याचं्या कंपनीत नोकऱ्या 
देऊ केल्या. पण जॉजजने त्या 
स्वीकारल्या ना्ीत. त्यांना 
फक्त लशकवण्यात, सशंोधनात 
आणण गरीबानंा मदत 
करण्यात रस ्ोता.    

वयोविृ ्ोईपयांत जॉजज 
वॉलशगंटटन कार्व ज्र आपल्या 
कामात मगटन राह् .े  

5 जानेवरी 1943 रोजी 
प्राध्यापक जॉजज वॉलशगंटटन 
कार्व ज्र याचंा मतृ्य ूझा ा. 
त्यांनी टस्केजी कॉ ेजमध्ये  
47 वष ेलशकव े.  



अनेस्ट एर्व्रेट जस्ट 

जन्म 1883 – मतृ्यु 1941 

असामान्य सागरी जीवशािज्ञ 

अनेस्ट एर्व्रेट जस्ट याचा जन्म 14 
ऑगस्ट 1883 रोजी अमेररकेच्या साउथ 
कॅरोल ना राज्याती  चा जस्टन श्रात झा ा. 
त्या ा ्ंटर आणण इनेझ ्ी  ्ान भावडं े
्ोती.  

1886 सा ी अनेस्ट तीन वषाांचा 
असताना एक भयकंर भकंूप झा ा. भकंुपामळेु 
अनेस्टचा बबछाना ्  ू ाग ा. तो 
बबछान्यातून उठ ा. त्याच्या आसपासच्या 
वस्त ूखा ी पडू  ागल्या. श्राती  अनेक 
 ोक मार े गे े. सदैुवाने जस्ट कुटंुब यातनू 
बचाव े. या भकंुपामळेु अनेस्टच्या आयषु्या ा 
एक चमत्काररक वळण लमळा े.   



भकंूपात जस्ट कुटंुबाच्या घराची वाता्ात 
झा ी. त्यामळेु रा्ाण्यासाठी त्यानंा दसुरीकड े
जावे  ाग े. मेरी जस्ट आणण का्ी इतर 
कुटंुबांनी साउथ कॅरोल ना राज्याती  सेंट 
जेम्स आय डं येथे का्ी जमीन खरेदी के ी. 
का्ी काळानतंर ततथे छोटेसे श्र वस े. 
श्रा ा अनेस्टच्या आईच्या नावावरून 
‘मेरीद्धव ’े असे नाव पड े. याच श्रात 
अनेस्ट ा द्धवज्ञान द्धवषयात रुची वाटू  ाग ी. 
का्ी वषाांनंतर अनेस्ट सागरी जीवशािज्ञ 
म््णून प्रलसि झा ा.        

अनेस्ट मेरीद्धव ेच्या पररसराती  जंग ात 
कफराय ा जात असे. ततथे तो फु े आणण 
प्राण्यानंा बारकाईने न्या्ाळत असे. जीवन 
कसे सरुू ्ोत?े या प्रश्नाचे त्या ा खूप कुतू्   
्ोत.े याबद्द  खूप सारे ज्ञान लमळवण्याची 
त्याची इच्छा ्ोती आणण ती त्याने पणूज् ी 
के ी.  

ततथे तो कृष्णवणीय म ुाचं्या शाळेत 
लशक ा. पण दक्षक्षणेती  या शाळा गोऱ्याचं्या 
शाळाइंतक्या दजेदार नर्व्त्या. अनेस्ट ा 
चागं े लशक्षण लमळावे यासाठी मरेी प्रयत्नशी  
्ोती. पण चागंल्या दजाजच्या शाळा उत्तरेकडी  
राज्यातं ्ोत्या.  

  

अनेस्ट मेरीद्धव ेच्या पररसराती  
जंग ात कफराय ा जात असे. 



 वकरच त्या ा या दोन््ी गोिी 
करण्याची संधी लमळा 

एक हदवस अनेस्टने न्य ू्ॅम्पशायर 
राज्याती  मेररडडयन गावात अस ेल्या 
ककम्ब  शाळेबद्द  ऐक े. मेरीने अनेस्टच्या 
स्कॉ रशीपसाठी त्या शाळे ा अजज के ा. 
अनेक हदवस त्यांनी उत्तराची वाट पाह् ी. 
शवेटी अनेस्टने स्वत:च ततथे जाण्याचे ठरव े.   

वयाच्या सतरार्वया वषी अनेस्ट एका 
ज्ाजातून दरू न्ययूॉकज कड ेतनघा ा. प्रवास 
खचज भागवण्यासाठी त्याने ज्ाजावरच मजरू 
म््णून काम के े. “मी न्ययूॉकज  ा पो्ोच ो 
तरे्व्ा माझ्याकड ेफक्त पाच डॉ रची एक नोट 
आणण बटुाचं ेदोन जोड ्ोत,े” अनेस्ट  नंतर 
म््णा ा. अनेस्ट ककम्ब  शाळेत पो्ोच ा 
तरे्व्ा आपल्या ा स्कॉ रशीप लमळाल्याचे 
त्या ा कळ े.     

अनेस्टने आपल्या बदु्धिमते्तच्या बळावर 
चार वषाांऐवजी तीन वषाांतच लशक्षण पणूज के े. 
1903 सा ी त्या ा पदवी लमळा ी. तो वगाजत 
प्रथम आ ा. मग त्या ा ्ॅनोवर श्राती  
डाटजमाउथ कॉ ेजकडून स्कॉ रशीप लमळा ी.    

डाटजमाउथ कॉ ेजमध्ये अनेस्टने 
जीवशािाची सवज र्वयाख्याने ऐक ी. सागरी 
जीवाबंद्द  ज्ञान लमळवण्यात तो ने्मीच 
उत्सकु असे. तो एक बदु्धिमान द्धवद्याथी ्ोता.  

डाटजमाउथ 
कॉ ेजमध्ये 
अनेस्ट सवाजत 
्ुशार द्धवद्याथी 

्ोता.  

1907 सा ी अनेस्ट ा डाटजमाउथ 
कॉ ेजची पदवी लमळा ी. त्यानतंर तो 
जीवशािज्ञ म््णून नोकरी शोधू  ाग ा. पण 
त्याकाळी कृष्णवणीय  ोकानंा अशा नोकऱ्या 
देत नसत. कृष्णवणीय  ोकानंा द्धवज्ञान कळत 
ना्ी, असे गोऱ्या  ोकानंा वाटत असे. शवेटी 
अनेस्टने वॉलशगंटटन डी.सी. येथी  कृष्णवणीय 
 ोकाचं्या ्ॉवडज द्धवद्यापीठात प्राध्यापकाची 
नोकरी स्वीकार ी.   

अनेस्ट ा लशकवण्यात रस अस ा तरी तो 
स्वत: सागरी जीवाबंद्द  ततथे फारस ेका्ी 
लशकू शक ा ना्ी.  वकरच त्या ा या दोन््ी 
गोिी करण्याची सधंी चा नू आ ी.     



1909 सा ी तो  मॅसेच्यसेुटस 
राज्याच्या वुड्स ्ो  गावाती  सागरी 
जीवशाि प्रयोगशाळेत लशकू  ाग ा. 
सशंोधक ततथे सागरी जीवाचंा अभ्यास 
करत. अनेस्ट ह्वाळ्यात ्ॉवडज द्धवद्यापीठात 
लशकवत असे आणण उन््ाळ्यात वुड्स 
्ो मध्ये लशकत असे. त्यावेळी तो 26 
वषाांचा ्ोता.  

या तरूण सशंोधकाने वडु्स ्ो मध्ये 
म्त्त्वपणूज सशंोधन के े. त्याने सागरी 
जीवाचं्या अडं्याती  पेशीचंा अभ्यास के ा. 
वेगवेगळ्या जीवाचं्या अडं्याचंे फ न कसे 
्ोत ेआणण जीव कसे द्धवकलसत ्ोतात, ्े 
त्या ा लशकाय ा लमळा े.  

वुड्स ्ो मध्ये डॉक्टर जस्टने छोटया काटेरी 
अचचजनसारख्या बऱ्याच सागरी जीवांचा अभ्यास के ा.  

पेशीचा कोणता भाग जीवाचा आकार, 
रंग, रूप ठरवत,े ्े अनेस्टने शोधून काढ े. 
अनेस्टच्या शोधाने इतर सशंोधक प्रभाद्धवत 
झा .े ्ा शोध द्धवज्ञानाच्या पाठ्यपसु्तकातं 
आणण मालसकातं छापनू आ ा.  

 वकरच अनेस्टच्या आयषु्यात दसुरे 
एक सखुद पवज सरुू झा े. 26 जून 1912 
रोजी त्याने इदे  ्ायवॉडजन या लशक्षक्षकेशी 
 गटन के े. त्यांना तीन अपत्ये झा ी – 
मागाजरेट, ्ायवॉडजन आणण मेररबे .  

12 फेब्रवुारी 1915 रोजी अनेस्ट ा 
गौरेतर अल्पसखं्याकं  ोकाचं्या 
द्धवकासासाठी आणण ्क्कासंाठी काम 
करणाऱ्या नॅप या ससं्थेने स्स्पनगानज पदक 
देऊन सन्मातनत के े. ्े पदक द्धवशषे 
कतृजत्व गाजव ेल्या कृष्णवणीय  ोकासंाठी 
नर्वयानेच सरुू के े ्ोत.े पह् े स्स्पनगानज 
पदक अनेस्ट ा लमळा े. ्ी बातमी 
वतृ्तपत्राचं्या पह्ल्या पानावर छापनू आ ी.      



अनेस्टने आप े शोधकायज आणण अभ्यास 
सरुू ठेव ा. तो इल नॉय राज्याती  लशकागो 
द्धवद्यापीठात लशक्षण घेऊ  ाग ा. 16 जून 
1916 रोजी त्या ा प्राणीशािाती  डॉक्टर या 
उपाधीने सन्मातनत करण्यात आ े.  

का्ी काळानतंर डॉ. जस्ट सागरी 
जीवाचं्या प्राथलमक जीवनाचे तज्ज्ञ बन े. 
एकदा डॉ. जस्ट यांनी प्रलसि सशंोधक डॉ. 
जॅक्स  ोएब याचं्या शोधा ा आर्व्ान हद े. डॉ. 
 ोएब म््णत की सागरी जीवाचं्या फल त न 
झा ेल्या अडं्यामंध्ये का्ी रसायन लमळवून 
नवीन सागरी जीवानंा जन्म देणे शक्य आ्े. 
पण डॉ. जस्टने फल त न झा ेल्या अडं्यामंध्ये 
सागरी खारे पाणी लमसळ े. सकू्ष्मदशजकातनू 
पाह्ल्यावर त्यानंा त्यात नवीन सागरी जीव 
तरंगताना हदस े. म््णजे, प्रयोगानसुार केवळ 
सागरी खारे पाणी लमसळून्ी नवीन सागरी 
जीवानंा जन्म देता येऊ शकतो.  

डॉ. जस्ट यांना शोधकायाजत यश लमळा े 
तरी कृष्णवणीय असल्यामळेु अमेररकेत वररि 
पदाची नोकरी लमळू शक ी ना्ी.  

अमेररकेच्या टपा  
द्धवभागाने अनेस्ट 
एर्व्रेट जस्ट 

यांच्यावर ततकीट 
काढून त्यानंा 
सन्मातनत के े.    

त्यामळेु 1930 नंतर त ेबराच काळ 
यरुोपमध्ये राह् े. ततथे त्यानंी अनेक 
प्रयोगशाळामंध्ये काम के  ेआणण लशक्षण्ी 
घेत े. तथेी  सशंोधक डॉ. जस्ट याचं्या किाचे 
कौतकु करत. डॉ. जस्ट कृष्णवणीय आ्ेत, 
म््णून ततथे कोणी त्यांना वाईट वागणूक हद ी 
ना्ी.   

27 ऑक्टोबर 1941 रोजी डॉ. अनेस्ट जस्ट 
याचंा वॉलशगंटटन डी.सी. येथे कॅन्सरने मतृ्य ू
झा ा. त्यावेळी त ेफक्त 58 वषाांचे ्ोत.े त्यानंी 
एकूण 60 शोध ेख आणण दोन पसु्तके ल ह् ी.  



पसी  ेवन ज्युल यन 

जन्म 1899 – मतृ्यु 1975 

उत्कृि रसायनतज्ज्ञ 

एके दपुारी पसी  ेवन ज्यलु यन आपल्या 
प्राथलमक शाळेतनू घरी आ ा तरे्व्ा खूप उते्तस्जत 
्ोता. “बघा, डॅड!” त्याने आपल्या गणणताचा 
तनका  ्वेत फडफडव ा. पसी ा 80 टक्के गणु 
लमळा े ्ोत.े “शाब्बास पसी! पढुच्या वेळे ा  
100 टक्के गणु लमळवण्याचा प्रयत्न कर.” पसी 
आपल्या वडड ाचंे शब्द कधी द्धवसर ा ना्ी.   

पसी, जेम्स आणण एल झाबथे याचंे पह् े 
अपत्य ्ोत.े आईवडड ाचं्या आपल्या म ुाकडून 
खूप अपेक्षा ्ोत्या. मे्नत आणण लशक्षण ्ी 
ज्यलु यन कुटंुबासाठी खूप म्त्त्वाची मलू्ये ्ोती.  



पसी अ ाबामा राज्याती  मााँटगोमेरी श्रात 
अस ेल्या कृष्णवणीय म ुाचं्या शाळेत दाख  
झा ा. तथेी  कायद्यानसुार गोरी व कृष्णवणीय 
म ेु एकाच शाळेत लशकू शकत नर्व्ती. 
कृष्णवणीय शाळाचंा दजाज खूप कमी ्ोता.   

एक हदवस पसी एका गोऱ्या म ुाचं्या 
शाळेजवळ गे ा. शाळेच्या कंुपणाच्या लभतंीवर 
चढून त्याने शाळेच्या णखडकीकड ेपाह् े. ततथे 
त्या ा अनेक म ेु रसायनशािाचे प्रयोग करताना 
हदस ी. “म ासिुा असे प्रयोग कराय ा आवड े,” 
पसीच्या मनात आ े. ककत्येक वषाांनंतर पसी एक 
प्रलसि रसायनशािज्ञ बन ा.  

1916 सा ी पसी ्ायस्कू  उत्तीणज झा ा. 
त्यानतंर तो रेल्वेने इंडडयाना राज्याती  
ग्रीनकॅस  श्रात अस ेल्या डडपॉव द्धवद्यापीठात 
गे ा.   

कॉ ेजचे सरुुवातीचे हदवस पसीसाठी सोपे 
नर्व्त.े ततथे तो एकमेव कृष्णवणीय द्धवद्याथी 
्ोता. कॉ ेजचे लशक्षण घेण्यासाठी पसी ा 
पवूीच्या शाळेने योगटय प्रकारे तयार के े े ना्ी, 
असे तथेी  लशक्षक त्या ा म््णत. त्यामळेु 
पसी ा शाळेचा आणण कॉ जेचा अभ्यास 
एकाचवेळी करावा  ाग ा. आपल्या 
उदरतनवाज् ासाठी त्याने बटुपॉल श के े तसेच 
्ॉटे मध्ये वेटरची नोकरी्ी के ी.   

पसीने गोऱ्या द्धवद्यार्थयाांना प्रयोग करताना 
पाह् े. आपण्ी द्धवज्ञान लशकावे, असे 

त्या ा वाटू  ाग े.  



पसीने भरपरू अभ्यास के ा. त्या ा 
रसायनशाि द्धवषयात वगाजत सवाजचधक गणु 
लमळा े.  

1920 सा ी पसी ा डडपॉव द्धवद्यापीठाची 
पदवी लमळा ी. सवाजत जास्त गणु लमळाल्यामळेु 
त्या ा तनरोपाचे भाषण देण्याची सधंी लमळा ी. 
पसी आप े लशक्षण सरुू ठेव ूइस्च्छत ्ोता. पण 
कोणते् ी द्धवद्यापीठ त्या ा प्रवेश देत नर्व्ती. मग 
तो का्ी काळ रसायनशाि लशकवत राह् ा. 
1922 सा ी मॅसेच्यसेुटस राज्याती  कें बब्रज 
श्रात अस ेल्या प्रलसि ्ावजडज द्धवद्यापीठात 
त्या ा प्रवेश लमळा ा. एका वषाजनतंर त्याने 
तथेून सेंद्रीय रसायनशाि द्धवषयात पदर्वयतु्तर 
पदवी लमळव ी.    

नंतर पसी ऑस्स्रयाती  स्र्व्एन्ना श्रात 
गे ा. तथेी  द्धवद्यापीठात त्याने काम के े. 1929 
सा ी पसीने स्र्व्एन्ना द्धवद्यापीठातनू 
रसायनशािात डॉक्टरेट लमळव ी. आता  ोक 
त्या ा डॉक्टर ज्यलु यन म््णू  ाग े.   

स्र्व्एन्नात डॉक्टर ज्यलु यनने एक 
म्त्त्वाचा शोध  ाव ा. सोयाबीनचा औषध 
म््णून उपयोग ्ोऊ शकतो, ्े त्याने वाच े 
्ोत.े त्याने सोयाबीनवर सशंोधन सरुू के े. नतंर 
तो डडपॉव द्धवद्यापीठात परत ा आणण आपल्या 
शाळेती  प्रयोगशाळेत काम करू  ाग ा.  

पसी ज्युल यनने डोळ्यांच्या आजारावंरी  
उपचारासंाठी औषध बनव े. 

अनेक प्रयोग करून पसीने काचबबदं ू
(गट कुोमा) या डोळ्याचं्या आजारावरी  
औषध बनव े. काचबबदंमूळेु असखं्य  ोक 
आधंळे झा े ्ोत.े जगभरच्या सशंोधकानंी 
डॉ. ज्यलु यन याचंे अलभनदंन के े.  

डॉ. ज्यलु यनने 24 डडसेंबर 1936 
रोजी अॅना जॉन्सनशी  गटन के े. त्यांना 
दोन म ेु झा ी – पसी ज्यतुनयर आणण 
फेथ. 



डॉ. जूल यन 
यानंी 

सोयाबीनपासून 
्ाडाचं्या 
दुखण्यावर 

उपयुक्त औषध 
बनव े.  

1936  सा ी डॉ. ज्यलु यन स्गट डने 
कंपनीत नोकरी करू  ाग े. ्ी कंपनी पेंट 
आणण वॉतनजश तयार करत असे. डॉ. ज्यलु यन 
ततथे सोयाबीन सशंोधन द्धवभागाचे प्रमखु ्ोत.े   

ततथे स्गट डने कंपनीसाठी काम करताना डॉ. 
ज्यलु यनने सोयाबीनचे अनेक उपयोग शोधून 
काढ े. त्यानंी जळता वाय ूआणण त े 
द्धवझवणारे एरो-फोम तयार के े. यामळेु दसुऱ्या 
म्ायुिात ्जारो सतैनकाचंे प्राण वाच े. त्यांनी 
गडुघ्याती  ्ाडाचं्या दखुण्यावर्ी औषध 
बनव े.  

1954 सा ी डॉ. ज्यलु यनने स्गट डने कंपनी 
सोड ी आणण स्वत:ची ज्युल यन  ॅबोरेटरीज ्ी 
कंपनी स्थापन के ी. या कंपनीची कायाज ये  
लशकागो आणण मेस्क्सको येथे ्ोती. या 
कंपन्यांनी र्वयवसायात चागं े यश कमाव े. स्ा 
वषाांनतंर डॉ. ज्यलु यनने आप ी कंपनी 
 क्षावधी डॉ र ककंमतीत द्धवक ी.  

डॉ. ज्यलु यनना अनेक सन्मान आणण 
परुस्कार लमळा े. त्यानंी कृष्णवणीय आणण 
मह् ाचं्या ्क्कासंाठी सघंषज के ा. अनेक 
कृष्णवणीय र्वयावसातयकांना त्यानंी सघंहटत 
के े. 

त्यांनी पसैा उभारून नागरी ्क्काचं्या 
आंदो ना ा पाठबळ हद े. भावी द्धपढ्यानंा 
मदतीचा ्ात द्याय ा त ेने्मी तत्पर असत.  

सशंोधकानंा त्याचं्या वणाजनसुार ना्ी तर 
कुवतीनसुार नोकऱ्या आणण पदे द्यावीत, अशी 
त्याचंी अपेक्षा ्ोती.  

आज पसी ज्यलु यन याचंे द्धवज्ञान 
क्षते्राती  कायज सवजच वशंाचं्या  ोकानंा 
उपयकु्त ठरत आ्े.  

डॉ. ज्यलु यन याचंा मतृ्य ू19 एद्धप्र  
1975 रोजी झा ा. 1990 सा ी त्यांना 
ओ्ायो राज्याच्या अॅक्रन श्राती  इन्वेंटसज 
्ॉ  ऑफ फेममध्ये सन्मानपवूजक सामी  
करण्यात आ े.   



श ीॅ अॅन जॅक्सन 

जन्म 1946 

म्ान अणुशािज्ञ 

“आई, एक हदवस असा येई  जेर्व्ा  ोक 
म ा ‘म्ान श ीॅ’ म््णू  ागती ,” चार वषाांची 
श ीॅ अॅन जॅक्सन म््णा ी. श्रीमती जॅक्सनने 
आपल्या छोटयाशा म ुीकड ेपाह् े आणण 
स्स्मत के े.    

श ीॅचा जन्म 5 ऑगस्ट 1946 रोजी  
वॉलशगंटटन डी.सी. येथे झा ा. ततचे आईवडी  
बीहरस आणण जॉजज, यानंा आपल्या या 
म ुीमध्ये का्ी द्धवशषे गणु आ्ेत असे वाटे. 
यात का्ी चुकीचे्ी नर्व्त.े श ीॅ पढेु अनेक 
क्षते्रातं अगे्रसर राह् ी. एक हदवस ती 
अमेररकेची सवाजचधक सन्माननीय अणुशािज्ञ 
बन ी.   



बा पणी श ीॅ ा द्धवज्ञान एवढे आवडत असे 
की ती घरीच त्याचे प्रयोग करत असे. एक 
हदवस ततने मधमाशावंर प्रयोग करण्याचे ठरव े. 
मग ती बागेत गे ी आणण ग ुाबाच्या रोपटयावंर 
बस ेल्या मधमाशानंा ्ळूच मागनू जाऊन 
पकड .े ततने मधमाशानंा ्ळूवारपणे काचेच्या 
बरणीत ठेव े. या बरणीत गाधंी माशा तसचे 
इतर का्ी माशा्ी ्ोत्या.     

मग या भावी सशंोचधकेने प्रत्येक प्रकारची 
एक माशी, अशा तीन माशा प्रत्येकी 30 
बरण्यामंध्ये ठेवल्या. या बरण्या ततने र्व्राडं्यात 
ठेवल्या. मग ततने त्यांना वेगवेगळे अन्न देऊन 
त्याचं्यावर काय पररणाम ्ोतो, त ेपाह् .े माशा 
एकमेकासंोबत कसे वागतात, याचे्ी तनरीक्षण 
ततने के े. आपल्या तनरीक्षणाच्या नोंदी ततने 
एका कागदावर ल ह्ल्या. त्यानतंर ततने सवज 
माशानंा बरण्यामंधून बा्ेर सोड े.  

1960 सा ी श ीॅ ्ायस्कू मध्ये जाऊ 
 ाग ी तरे्व्ा्ी ततने प्रयोग करणे सोड े ना्ी. 
आप े प्रयोग ततने शाळेच्या द्धवज्ञानमेळ्यात्ी 
सादर के .े श ीॅने वॉलशगंटटन डी.सी. येथी  
कृष्णवणीयाचं्या रुझवेल्ट ्ायस्कू मध्ये लशक्षण 
घेत े.   

श ीॅने मधमाशा एकत्र केल्या आणण गंमत 
म््णून त्यांच्यावर प्रयोग के े.  



डॉ. जॅक्सनच्या मत,े द्धवज्ञान मेळ्यामुंळे 
कृष्णवणीय मु ानंा द्धवज्ञान आणण तंत्रज्ञान क्षते्रातं 

जाण्यासाठी प्रोत्सा्न लमळते.   

श ीॅच्या शाळेत द्धवज्ञानाची चागं ी 
प्रयोगशाळा नर्व्ती. त्यामळेु श ीॅ घरीच 
प्रयोग करत असे. श ीॅ ा ततच्या या 
मे्नतीचे फळ लमळा े. परीक्षते तत ा ने्मी 
वरचा वगज लमळत असे. ती शजेारून जात 
असताना द्धवद्याथी कुजबजुत, “ती बघा, द्धवद्वान 
म ुगी चा  ीय!” 

1964 च्या उन््ाळ्यात श ीॅने रुझवेल्ट 
्ायस्कू मधून द्ावीची परीक्षा उत्तीणज के ी. 
सपंणूज वगाजत तत ा सवाजचधक गणु लमळा े.   

त्याच वषी सप्टेंबरमध्ये श ीॅने 
कें बब्रजच्या मॅसेच्यसेुटस इस्न्स्टटयटू ऑफ 
टेक्नॉ ॉजी (एम.्आय.टी.) या ससं्थेत प्रवेश 
घेत ा. या ससं्थेचे द्धवज्ञान आणण गणणत 
द्धवषयाचे अभ्यासक्रम दजेदार ्ोत.े श ीॅ ा 
सशंोधक बनायचे ्ोत.े श ीॅसोबत फार कमी 
कृष्णवणीय द्धवद्याथी या ससं्थेत प्रवेश 
लमळवण्यास पात्र ठर े.     

श ीॅने ततथे खूप मे्नत करून अभ्यास 
के ा. ती साऱ्या परीक्षा उत्तम गणुानंी उत्तीणज 
झा ी. 1968 सा ी श ीॅने भौततकशािात 
पदवी लमळव ी.  

पदवी लमळवल्यावर्ी श ीॅ 
एम.्आय.टी. ससं्थेतच उच्च लशक्षण घेऊ 
 ाग ी. 1973 सा ी ततने भौततकशािात 
डॉक्टरेट लमळव ी. या ससं्थेतून एवढे उच्च 
लशक्षण घेणारी ती पह् ीच कृष्णवणीय िी 
्ोती.    

श ीॅने मखु्यत: सिैातंतक 
भौततकशािाचा अभ्यास के ा. ततने 
गणणताचा वापर करून अण ूकसे वागतात, 
याचे कोड ेउ गड े. या द्धवषयावर सशंोधन 
करणारी श ीॅ ्ी पह् ी कृष्णवणीय िी 
्ोती.  



1976 सा ी श ीॅ न्य ूजसी राज्याच्या 
मरे ह्  श्रात अमेररकन टेल ग्राफ अाँड 
टे ीफोन कंपनीत काम करू  ाग ी. अणुबाबत 
ततने के ेल्या शोधकायाजमळेु या कंपनी ा 
वीजप्रवा् वा्ून नेई  अशी सकू्ष्म सककज ट 
बनवणे शक्य ्ोऊ  ाग े. श ीॅने या कंपनी ा 
सेमीकंडक्टर  ेजर द्धवकलसत करण्यास्ी मदत 
के ी. याअभावी आपण दरू देशाती  लमत्राशंी 
फोनवर बो  ूशकत ना्ी तसेच आप ा सीडी 
प् ेयर्ी चा व ूशकत ना्ी.  

आपल्या कामादरम्यान श ीॅचा पररचय 
मॉररस ए. वॉलशगंटटनशी झा ा. तोसिुा त्याच 
कंपनीत एक भौततकशािज्ञ ्ोता. त्याचं्या 
ओळखीचे रुपातंर प्रेमात झा े आणण त्यांनी  गटन 
के .े त्यानंा अ ॅन नावाचा एक म ुगा आ्े.  

आपल्या कारककदीॅत श ीॅन ेमोठमोठ्या 
पदावंर काम के .े अनेक द्धवद्यापीठामंध्ये ततने 
लशकव .े द्ा वष ेती न्य ूजसी द्धवज्ञान-ततं्रज्ञान 
आयोगावर सल् ागार ्ोती. तत ा ककत्येक सन्मान 
आणण परुस्कार लमळा .े 1995 सा ी श ीॅ ा एक 
वेगळाच सन्मान लमळा ा. अध्यक्ष बब  स्क् टंनने 
तत ा अमेररकन अणुशक्ती तनयामक आयोगाच्या 
(एन.्आर.सी.) अध्यक्षपदी तनयकु्त के .े श ीॅ 
जॅक्सन ्ी या कलमशनची पह् ी कृष्णवणीय 
अध्यक्ष ्ोती. 

एन.्आर.सी. च्या अध्यक्षाचं ेकाम खूप 
म्त्त्वाचे असत.े सपंणूज देशभराती  अणुभट्य्ाचं्या 
सरुक्षचेी जबाबदारी त्याचं्यावर असत.े घातक 
ककरणोत्सारी कचरा गोळा करून साठवनू 
ठेवण्याची आणण त्याची योगटय द्धवल््ेवाट 
 ावण्याची जबाबदारी्ी त ेपार पडतात. 
ककरणोत्सारी पदाथाांचा उपयोग वदै्यकीय उपचार 
आणण सशंोधन कायाजत कसा करायचा, याबाबत 
तनणजय्ी त्यानंा घ्यावे  ागतात.   

सेमीकंडक्टर  ेजरमुळेच आपण सीडी प् ेयर 
चा वू शकतो.   



1999 सा ी डॉ. जॅक्सनने एन.्आर.सी. 
सोड ी. त्या न्यूयॉकज च्या शनेेक्टॅडी 
श्राती  रेस्न्स ेर पॉल टेस्क्नक 
इस्न्स्टटयटूच्या प्रमखु बनल्या.   

श ीॅ जॅक्सनने आयषु्यात जे का्ी 
लमळव े त्याचा त्यानंा स्वत: ा अलभमान 
वाटतो. त्याचंे यश इतर कृष्णवणीय म ुानंा 
सशंोधक बनण्यासाठी सतत पे्ररणा देई , 
असे त्यांना वाटते.   

संपूणज देशभराती  
अणुभट्य्ांच्या 

सुरक्षचेी जबाबदारी 
एन.्आर.सी.वर असत.े 


